
Jobmate är en ergonomisk mus som förebygger och lindrar värk 
och spänningar i handleder, armar, axlar och nacke. Du arbetar 
centrerat med händerna nära tangentbordet, vilande på hand-
ledsstöd. Du varierar enkelt din arbetsställning och rullstaven låter 
dig styra pekaren med en eller flera fingrar samtidigt. Du kan till 
exempel ha båda händerna på tangentbordet och samtidigt styra 
musen. Jobmate är enkel att använda och du lär dig snabbt de 5 
knapparnas funktion. Jobmate har en mycket följsam och precis 
styrstav. Längden kan anpassas, om du vill ha en större styryta, 
genom att plocka bort skyddet på styrstavens högra sida. Jobma-
te passar alla tangentbord och  har avtorkningsbara, avlastande 
handledsstöd. 

Jobmate trådbunden 

Teknisk 
information:

5 funktionsknappar. Operativsystem: Win-
dows 98 SE, ME, 2000, Vista, Win 7, Win 8 
och Mac OS X. Kontakt: USB.

 Material: Gummilack: Soft rubber paint.
Handledsstöd: Poyuretan.

Rengöring: Rengör med jämna mellanrum. Du torkar 
enkelt av Jobmate med en fuktig trasa med 
milt rengöringsmedel. (Observera att det ej 
får komma vätska i din Jobmate.)
Handledsstöden kan plockas bort och tvät-
tas med tvål under rinnande vatten. Du kan 
också rengöra dem med sprit (upp till 85 %, 
ej aceton). Torka av med en luddfri trasa.

Mått: Längd: 495 mm, djup 88 mm. Höjd: Mot 
tangentbordet 30 mm, mot kroppen 11 
mm utan plattor. Sladdlängd: 2 m.

Art. nr:               500100

20
18

-0
6

För ännu bättre ergonomi, skaffa hela Jobmateserien.

Jobmate handledsstöd, bred, ger 
ännu bättre stöd för handleden och avlast-
ning för nacke, axlar och armar. Hand-
ledstödet är mjukt och skönt att förflytta 
händerna över, ytskiktet av konstläder är 
tvättbart vid behov. 

Jobmate underarmsstöd är ett 
avtorkningsbart stöd som avlastar hela 
underarmen. Den assymetriska formen 
är designad för bättre stöd vid en vinklad 
armställning. Passar både bord med mag-
uttag och i vinkeln på L-formade bord. 

Jobmate Keyboard är designat för 
maximal komfort och flexibilitet. De 
känsliga tangenterna svarar direkt och gör 
det enkelt att skriva under längre perioder. 
Tangentbordet är i fullstorlek. Sladdlängd 
1,5 meter. USB.
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Löstagbart skydd

Löstagbara, tvättbara hand-
ledsstöd
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